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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Eerste
vrouwencircus in

Nederland

Dierenkliniek
Hengelo Gld.
bestaat 5 jaar

Dag van hef
Platteland
op 'f Riefel

Brandpreventie-
week

5 f/m 13 oktober

Leerpad en
cforpsbos in

Hengelo Gld.

Opening 'Stal Sueters' op zondag 7 oktober

Alex en ffetty Sueters voor de box van 'Amati'

Vijf jaar geleden kochten Hetty
en Alex Sueters boerderij 'de-
Veldkamp' aan de Tentendijk te
Hengelo Gld. Nu, vijf jaar later,
staan er naast de boerderij
prachtige stallen. Samen met de
architect hebben Hetty en Alex
overal rond gekeken, om zo van
iedere stal het beste over te
nemen. Het resultaat is er!

Bij 'Stal Sueters' vindt voorname-
lijk de in- en verkoop van sport-
paarden plaats. 'Wij proberen het
paard door training en deelname
aan wedstrijden op een hoger ni-
veau te brengen', vertelt Alex.
'Het verbeteren van het paard
vanuit het perspectief van de
sport. De paarden die we voorna-
melijk houden zijn het Nederland-
se warmbloedpaard, de paarden
zijn voor het springen en de dres-

suur' In de stallen werken Henk
Buunk, Jorg Beckers en Chiva Su-
eters. Henk Buunk is bedrijfslei-
der/instructeur, Chiva is dres-
suuramazone en Jorg springrui-
ter. Inmiddels heeft 'Stal Sueters'
contacten opgebouwd over de
hele wereld. De paarden worden
verkocht aan o.a Engeland, Zwe-
den en Amerika. De MKZ-crisis
was ook voor 'Stal Sueters' een
vervelende periode.
Engeland mag nu wel weer paar-
den invoeren, echter niet uitvoe-
ren. Ook in Engeland is'Stal Su-
eters' vertegenwoordigd. In Fox-
hole bij Norwich wordt 'Stable
Sueters' beheerd door Claudia de
Hoogh. 'Hoe de inwoners uit de
diverse landen met de paarden
omgaan is erg verschillend', ver-
telt Hetty enthousiast.' Iemand
uit Engeland probeert een band

met het paard op te bouwen door
complimenten te geven aan het
paard, een Duitser met discipline
en een Nederlander kiest de weg
daartussen in'.
Zondag 7 oktober is de officiële
opening van stal Sueters. 'Wij wil-
len iedereen de gelegenheid geven
om de stallen te bezichtigen',
aldus Alex. De officiële openings-
handeling zal om 12.00 uur ver-
richt worden door burgemeester
Van Beeck Calkoen. De gehele
dag is er een enerverend program-
ma, dat bestaat uit: een presenta-
tie van dressuur- en springpaar-
den uit eigen stal, een kür op mu-
ziek, verzorgd door Renee Hijenga
en Chiva Sueters, een carrousel-
nummer met een viertal Belgische
trekpaarden en een wervelend
shownummer met medewerking
van 'The Thunderguys.

Ook zal 'Ruitersport Sueters'
door stands met kleding en paar-
dendekens vertegenwoordigd zijn.
Het is bovendien mogelijk om een
cap te laten borduren. 'Ruiter-
sport Sueters' bestaat deze
maand twee jaar en is gevestigd
aan de Spalstraat in Hengel Gld.
Er is van alles te koop voor de
paardensport, zowel voor het
paard als kleding en de winkel
heeft een regionale bekendheid.
'In het komend voorjaar krijgen
we ook vrijetijdskleding, vooral
outdoor-kleding, in onze collec-
tie', vertelt Hetty.
Op 7 oktober bent u van harte
welkom van 11.00 uur tot 17.00
uur in de prachtige nieuwe ac-
commodatie, om onder het genot
van een hapje en een drankje etc.
ontdekken wat 'Stal Sueters' al-
lemaal te bieden heeft.

Grmriezelen in de Achterhoek tijdens de herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie van 20
t/m 28 oktober (regio noord/mid-
den) is het in de Achterhoek niet
pluis. Het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme organiseert in sa-
menwerking met verschillende toe-
ristische bedrijven twee grrriezel-
weken. Kom maar op, als u durft!
U bent gewaarschuwd. Deelname
is op eigen risico!
Tijdens deze grrriezelweken vin-
den er op gezette tijden in de
Achterhoek allerlei spannende,
mysterieuze en grrriezelige acti-

viteiten plaats. Sagen, legenden
en oude geheimen worden deze
weken prijs gegeven. Je kunt op
zoek naar het geheim van 'Huis
Verwolde', de geboorte van een
heksenjong op 'Huis Bergh' mee-
maken en dollen door een spook-
huis. Of wat dacht je van 'enge
beestjes kijken', zelf een griezel
maken, verkleed als cowboy of in-
diaan een griezelavondtocht mee-
maken of dwalen in de doolhof?
In het griezelprogramma staan
tal van leuke tips en ideeën.

Informatie over de georganiseer-
de activiteiten en de campings die
deelnemen aan de grrriezelweken
is aan te vragen bij het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme,
Postbus 4106, 7200 BC Zutphen,
tel. (0900) 2692888, e-mail:
infota achterhoektoerisme.nl. Een
samenvatting van het programma
is vermeld op www.achterhoek-
toerisme.nl.
Het grrriezelprogramma is ook te
verkrijgen bij alle WV's in de
Achterhoek.

—Br

Josti band orkest in Zelhem
Zaterdagavond 17 november a.s.
is het zover! Op uitnodiging van
de jubilerende Drumfanfare 'Prin-
ses Juliana', zal dit orkest, be-
staande uit geestelijk en lichame-
lijk gehandicapte muzikanten,
een concert verzorgen.

Het wordt gehouden in sporthal
'de Pol' en begint om 19.30 uur.
Toegangskaarten a ƒ30,- zijn te
koop bij Cultureel Centrum 'de
Brink*' vanaf maandag l oktober
a.s.; telefonisch reserveren is mo-
gelijk in overleg met Cultureel

Centrum 'de Brink', telefoonnum-
mer (0314) 62 2140K

In de voorverkoop zijn reeds vele
kaarten verkocht, haast u, want
vol = vol.
Voor alle duidelijkheid, indien een
rolstoelgebruiker hulp nodig heeft
van derden, dient ook deze per-
soon in het bezit te zijn vaji een
geldige toegangskaart. Er zijn
geen gereserveerde plaatsen, be-
halve voor rolstoelgebruikers; zij
nemen plaats op de eerste rij.
Via deze media, houden wij u op
de hoogte van het laatste nieuws.

(advertentie)

Varilux houdt uw ogen jong. Want met hard, panoramisch x.ii ht en een /eer

Varilux /iet u steeds seherp op a l le at- snelle gewenning. Kom langs voor een

standen. De nieuwste generatie Vari- gratis oogmeting en laat u informeren

lux hrillengla/.en biedt u een un iek over Varilux. Wij adviseren u graag.

www.varilux.nl

rW VARILUX
Wereldleider in multifocale brillenglazen.

Uw Varilux s|vi i . i l i s t :
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J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 4613 74



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN

Remigiuskerk
- Zondag 7 oktober, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Goede Herder Kapel
- Zondag 7 oktober, 10.15 uur, ds. C. Ferrari
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 4 oktober, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 6 oktober, 19.00 uur, Eucharistieviering
- Zondag 7 oktober, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

WPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

i MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld. wol web. nl/

Nieuwe avond- en weekenddiensten
Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis
(vanaf 1 oktober) tel. (0314) 329888
Avond- nacht- en weekenddienst
- Tijdens deze diensten dient u eerst telefonisch

contact op te nemen.
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 8.00 uur. De weekend-
dienst is zaterdags, zondags en op erkende
feestdagen de gehele dag en is uitsluitend
bedoeld voor spoedgevallen.

- De huisartsenpost is buiten praktijkuren altijd
bereikbaar op het centraal telefoonnummer:
(0314) 329888.

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575) 462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het
weekend en op feestdagen, buiten de opening-
stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient
u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-
len. De dienstdoende persoon neemt dan via de
intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,
gaarne vooraf een afspraak maken
via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
'Jentha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness
'Janssen van Dijke'
- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772
ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:
tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67
Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,
Hummelo & Keppel en Doetinchem.
Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal
Kantoor, tel. (0315)336333.

l! ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een
politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844
(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)
van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons
- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:
- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak
Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
- zaterdag 08.30 - 12.00 uur
Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp
- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

u HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 4622 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Netwerk Thuiszorg Nederland
- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen

09.00 en 12.00 uur) regio Midden-IJssel:
Zr. J. A. van den Heuvel, tel. (0575) 51 6463.

Maatschappelijk Werk voor de gemeente
Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 451659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:
- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 62 21 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen
tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

«DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel.(0575)463435
- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 44 1809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.
Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 560381
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 12.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,
donderdag 14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
- ledere eerste maandagavond van de maand

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede geb-
ruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 5925*92.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.'
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur
voor partners en leden van het gezin.
18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-
dagen ook 15.00-16.00 uur.
Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur
PAAZ-afdeling 18.30-19.30,
op woensdag, zaterdag, zondag en
feestdagen ook 14.00-15.30 uur.
De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen
heeft een aangepaste bezoekregeling.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'

Gratis af te halen:

oud hooi, kleine balen.
Tel. (0575) 461242 of
(0575) 465470

Verlies gewicht in centimeters
met behoud van energie.
Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:
Annie Haaring,
tel. (0575) 467381

Gezocht: huurwoning of

gedeelte van boerderij.

Brieven onder nr. 40
'de Reclame' Postbus 63,
7255 ZH Hengelo Gld.

Wilt u een 'kleintje' plaatsen
dan gelden de volgende prijzen:
Min. 4 regels ƒ 10.- Elke vol-
gende regel ƒ 1.-
Tel. (0575) 463818
Fax (0575) 465088

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461220

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheer-

sen en wilt u toch uw normale

warme maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:
Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 464882

HARMSEN
IJZERWAREN

CEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461220

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

m o u w u

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel.(0575)451655
Fax (0575) 45 26 79

prolink.nl

Uw bedrijf
perfect

op internet

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaarnregistratie

Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren *n bedrijvenl

PC voor beginners Internet voor beginners HTML
basis • HTML pro - Website onderhoud • Webmaster -

PHP basis PHP gevorderden PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 -441344

Hengelo Gld.
Vrijdag 5 oktober:
- 'Warenmarkt' Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Vrijdag 12 t/m zaterdag 13 oktober:
- 'Oliebollenactie'

ten bate van Chr. Gem. Zangvereniging 'Soli Deo
Gloria' Bekveld Hengelo Gld.,
Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag 12 oktober:
- 'Warenmarkt' Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 13 t/m zondag 14 oktober:
- 'Marathonwedstrijd voor aanspanningen'

Zaterdag dressuur en vaardigheid, zondag mara-
thon.
DeHietmaat, Aanvang 8.00 uur. Toegang gratis.

Varssel

Vrijdag 5 t/m zaterdag 6 oktober:
- 'Varssels Volksfeest' Varssel, Aanvang 10.00 uur.



Eindelijk is het zover,

wij kunnen laten horen,

dat er bij ons een dochter

en zusje is geboren

L i sa

T.I \ i s geboren op 14 september om 5.58 uur.

Zij weegt 3500 gram en is 51,5 cm lang.

Raymond, Annelies en Jordy Hermans

Pastoriestraat 32

7256 AN Keijenborg

Tel.(0575)464548

Belt u even van tevoren,

voordat u mijn slaap komt verstoren

Wees in je leven voor ieder

een warme zonneschijn.

Dan zal ook je eigen leven

niet zonder stralen zijn.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte

van onze zoon en mijn broertje

Torn
Cerritjohannes

Hij is geboren op zaterdag 22 september 2001

om 15.42 uur.

Jan, Manon en Bouwe Dijk

Kerkstraat 13, 7255 CB Hengelo Gld.

In plaats van kaarten.

Op 12 oktober zijn wij 40 jaar getrouwd.

Daarom geven wij een feest op zaterdag 13 oktober 2001.

Familie, vrienden, buren, medewerkers,

oud-medewerkers, klanten, relaties en collega's

nodigen wij uit om 's avonds vanaf 19.30 uur

een dansje met ons te maken in zalencentrum

'Het Witte Paard', Ruurloseweg 1 in Zelhem.

Komt u liever voor een babbeltje, kom dan 's middags

op onze receptie van 15.00 tot 17.30 uur.

U bent van harte welkom.

Jan en Creta Eelderink

Broekstraat 2a, 7021 JX Zelhem

Verantwoordelijke taak Waterbedrijf Gelderland

Open dag Pompstation i 't Klooster9

Gezellige U.V.V.-middag

Op de eerste gezellige U.V.V.-mid-
dag van dit seizoen waren velen
naar 'Ons Huis' gekomen. En niet
voor niets. De middag werd ver-
zorgd door de dames Coobs en
een ieder heeft volop van dit op-
treden genoten. Geweldig wat
deze dames zo'n middag weten te
brengen. Vrolijke liedjes waarvan
het refrein uit volle borst werd
meegezongen. Daarnaast ook
zeer gevoelvolle zoals het af-
scheidslied: 'Geniet van elke dag'.
Tijdens de voordrachten werd het
publiek er bij betrokken en vooral

de bootreis naar Noorwegen wek-
te op de lachspieren. Kapitein,
stuurman, stoker, matrozen en de
overboord gevallen juffrouw
deden hun uiterste best.
Aan het eind van deze middag
werden de dames dan ook heel
hartelijk bedankt met een dave-
rend applaus. Tevens werden de
aanwezigen geattendeerd op de
komende Fancy-Fair op 24 okto-
ber waarvan de opbrengst de
U.V.V. weer in staat zal stellen
hun activiteiten de komende tijd
voort te zetten.

Als men de huishoudkraan open-
draait, verwacht men daaruit
schoon en gezond drinkwater,
maar realiseert zich op dat mo-
ment niet, wat een zorg daaraan
vooraf gaat. Een grote staf aan
medewerkers, ondergebracht bij
Waterbedrijf Gelderland, draagt
met veel inventiviteit de zorg
over het water in de regio Ach-
terhoek, het voormalige gebied
W.O.G. (Waterbedrijf Oost Gel-
derland).

Het eertijds kleinschalige pomp-
station "t Klooster' aan de Kloos-
terweg in de wijk Varssel, Henge-
lo Gld., is in 1992 en 1998 danig
uitgebreid met een winvergunning
van vijf miljoen kubieke meter
ruw water uit een aantal bronnen
op genoemd gebied.
Bij het voormalige kleinere pomp-
station aan de Olde Kasteweg zijn
de gebouwen geruimd, maar in de
bodem zijn nog een aantal pom-
pen aanwezig. Het daar gewon-
nen water wordt via een afzonder-
lijk buizenstelsel naar het grote
pompstation "t Klooster' ver-
voerd.

De winning geschiedt uit meerde-
re bronnen. Na het oppompen
wordt het ruwe water via fijn
zand voorgezuiverd en daarna
weer teruggepompt naar de bron,
om het water zoveel mogelijk te
ontdoen van metalen.
Het enkele malen geregenereerde
water komt in een opslagtank van

2000 kubieke meter. Het water
komt daarna in een aantal tanks,
waarin na toevoeging van fijn
zand en natronloog de kalkdelen
onttrokken worden. De zanddeel-
tjes groeien door aankleven van
kalkdeeltjes uit tot ca. l millime-
ter.
De afgescheiden kalkzand-deeltjes
worden vervoerd naar de steen-
groeve in Winterswijk, waar het
aangewend wordt voor vermen-
ging in ZOAB. Het in eerdere fase
gewonnen slib wordt afgevoerd
naar vuilverwerking Rijnmond.
De ontharding van het water is
een grote noodzaak, omdat het
grondwater in deze streek kalk-
rijk is. Wie er mee te maken
krijgt, weet wat een overlast kalk
in het water veroorzaken kan, bij-
voorbeeld op de verwarmingsele-
menten in de wasmachine.
Het gezuiverde water wordt voor
een klein deel vervoerd naar wa-
tertorens in Doetinchem, Zutphen
en Eibergen.

Pompstation "t Klooster' voorziet
onder andere de volgende plaat-
sen van gezuiverd drinkwater:
Hengelo, Zelhem, Ruurlo, Humme-
lo en Keppel, Steenderen, Baak,
Vierakker en Wichmond. In de
Achterhoek staan achttien pomp-
stations opgesteld.
Alhoewel het totale winningspro-
ces geheel automatisch wordt ge-
regeld (24 uur per dag), is er toch
grote oplettendheid vereist van de
medewerkers. Regelmatige con-

trole van vulpennen in de natron-
loog-tanks is noodzakelijk, omdat
er anders een bijna betonharde
kalkafzetting daarop plaatsvindt.
De onderhoudsdienst bestaat uit
twaalf monteurs en twaalf flexibe-
le werkers, met een 24-uurs
dienst bij toerbeurt. Via een digi-
tale verbinding met het hoofdkan-
toor blijven de medewerkers in de
dienstbussen alert en op de hoog-
te van de eventuele storingen. Zo
af en toe komt er nog wel eens
een grote noodsituatie voor, als
bijvoorbeeld een blikseminslag in
een boom heeft plaats gevonden
en deze wordt afgeleid naar de
hoofdwaterleiding in de bodem
daaronder.

Bij een voorkomende breuk in een
waterleiding die door een weiland
liep, ontstond een ton schade. Bo-
venop de plek, waar de waterlei-
ding in de grond lag, was een
grote mestvaalt geplaatst. Door
uitlekkende meststoffen wa*s er
een breuk in de leiding ontstaan
met als gevolg vervuiling van het
doorstromende water.
Het waterbedrijf hoopt dat men
niet wordt geprivatiseerd, omdat
het een eerste levensbehoefte is
waarop de overheid 'grip' moet
blijven behouden.

Degenen die op 22 september jl.
de open dag bij pompstation "t
Klooster' hebben bezocht, waren
vol bewondering over de zorg en
aandacht voor gezond drinkwater.

'Circus Malford' presenteert:

Eerste en enige vrouwencircus van Nederland

Het nieuwste Nederlandse cir-
cus, Circus Malford, laat kinder-
dromen en onvervulde wensen
uitkomen in een circusspektakel
van ongeveer twee uur.

Het Nederlands 'Circus Malford'
uit Groningen zorgt voor een uni-
cum binnen de Nederlandse cir-
cuswereld door rond te reizen met
een volledige bezetting van vrou-
wen. Dit gegeven is met name
speciaal te noemen doordat ieder
ander circus een bezetting kent
dat voor ± 80% uit mannen be-
staat.
Niet alleen de voorstelling wordt
voor het grootste gedeelte door
deze dames uitgevoerd, ook zijn
zij verantwoordelijk voor de
meeste werkzaamheden achter
de schermen. Zij verzorgen het
transport tussen de diverse plaat-
sen die het circus bezoekt, het op-
en afbouwen van de circustent,
het plaatsen van de reclamebor-
den, de catering voor en tijdens
de voorstelling en nog vele werk-
zaamheden meer.
Acrobatische hoogstandjes, poë-
tische intermezzo's, fraaie lucht-
nummers en een enkele dieren-
dressuur wisselen elkaar .in snel
tempo af. Zo kunt u tijdens de
voorstelling genieten van de be-
roemde koorddanseres Miss Ange-

Directeur John Reynen met zijn vrouwencast

lique.de enige vrouwelijke clown
in de Benelux, de jongste clown
van Europa, de charmante Miss
Deina; één van de meest veelzijdi-
ge artiesten van ons land, één
sprookjesachtige duivendressuur
van Miss Irene, de betoverende
en erg veelzijdige Miss Scarlet;
slechts tien jaren jong en speelt
nu al de sterren van de hemel met
haar lenige en zeer atletische li-
chaam en natuurlijk ontbreekt de
koningin van het luchtruim Miss
Gaby niet; de ster van de show-
schittert maar liefst in vijf num-
mers.
Het circus reist met twee spik-

splinternieuwe circustenten die
plaats bieden aan ± 1800 men-
sen. Veel aandacht wordt er ook
besteed aan de ambiance; prach-
tige verlichting, live orkestbege-
leiding, vriendelijke ontvangst en
een ontspannen sfeer, zodat met
recht gezegd kan worden: 'Circus
Malford' is niet het grootste,
maar wel het gezelligste circus
van de Benelux!
Een bezoek aan 'Circus Malford' is
een belevenis voor het hele gezin!
Voorstellingen in Baak (Dam-
broek): zaterdag 6 oktober 15.00
uur en zondag 7 oktober 14.00
uur.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Zoete sinaasappels, 18 stuks

5.98 (€2.71)

Mooie blanke witlof,
1 kilo 2.98 (€ 1.35)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

Aanbiedingen van de week
Verse Worst 400 gram +

Slavinken 4 stuks

Kip-krokantschnitzels 4 stuks

Berliner leverkaas 100 gram

ƒ10,-
€4,54

ƒ9,98
€4,53

ƒ1,69
€0,77

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

MODEL
S3REC
tONISATIOH

SMOKE DETECTOR

Brandblussers

Branddekens

Rookmelders
Vluchtladders

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

7001 BH Doctinclicm
(0.114) 34 48.10

Fax (0314) 37 85 81

Maandmenu Oktober

Maxima salade

of
koninginnesóep

king clip

of
steak Alexander

koninginnenrol met oranjebitter

of
koffie niet Wiïhelmina pepermunt

ƒ 31,50 €14,29

Iedere zondag ontbijten

vanaf11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: wu'w.cafe-jansen.nl

Net iets gezelliger!

C H I N E E S - I N D I S C H R E S T A U R A N T

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1
7255 BK HENGELO (Gld.)

Telefoon 0575-463722

Afhaalmenu
29 september - 31 oktober

Mini Loempia's
Babi Pangang
Foc Yong Hai

Bali Kai
(Kipfilet in Bali-saus)

/Het nasi, bami
of witte rijst.

Voor 2 personen.

ƒ35,-
(€ 15,89)

Deze aanbieding is niet geldig op zondag.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

rauwkostreclame:

Witte kool-hamsalade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Spaanse mandarijnen zonder pit

nieuwe oogst, 20 voor ƒ5,98 €2,71

Mooie bloemkool
per stuk ƒ 2,50 € 1,13

Gesneden rode kool
500 gram ƒ 1f98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Hollandse Elstar
3 kilo ƒ 4,98^ € 2,26

Harde spruiten
1 kilo ƒ 2,50 € 1,13

Stoofschotel

400 gram ƒ2,98 €1,35

KINDERBOEKENWEEK 2001
3 T/M 13 OKTOBER

Guus Kuij< r

l ik ben
fojlekc

hoor!

Pollckc van
Guus cadeau

Guus Kuijer schreef het Kinderboekenweek-
Seschenk Ik ben Polleke hoor!

Over een meisje dat heel wat te stellen heeft met
de srote (en kleine) mensen om haar heen.

Cadeau bij aankoop van ten minste
ƒ 19,50 / € 8,85 aan kinderboeken,

zolans de voorraad strekt.

Nog een cadeautje!

Railrunnerkaartje

voor niets op reis

met de trein.

Wolters Boekhandel
Spalstraat 14

7255 AC Hengelo Cld.
Tel. (0575)46 12 53



Hengelo Gld. gaat Keizerschieten

De jubilerende schutterij EMM
gaat in het kader van haar jubi-
leum Keizerschieten.

Alle schutterskoningen van voor-
gaande jaren en dit jaar uit de ge-
meente Hengelo Gld. zijn hiervoor
uitgenodigd.
De deelnemende buurtschappen
zijn: Bekveld, Dunsborg en de
Naobers.
Ook alle koningen van de schutte-
rij St.Jan en alle koningen van de
Schutterij EMM zullen strijden
om de eer om als eerste Keizer
van de gemeente Hengelo te wor-
den getroond.

Dit alles zal onder toeziend oog
van de nieuwe commandant Jan
van der Lende geschieden.
Schutterij EMM heeft mede door
het toetreden tot de Federatie
St. Hubertus de weg ingeslagen

om tot een volwaardige schutterij
uit te groeien en wil dit mede
middels het aanstellen van een
commandant bewerkstelligen.
Echter er zal meer dienen te ge-
beuren en er wordt voorzichtig ge-
dacht aan een vendeliersafdeling.
De Bielemannen, die afgelopen
kermis furore maakten, hebben
deze wensen doen toenemen. Ge-
gadigden die het wel zien zitten
om vendelier te worden, kunnen
zich melden bij het bestuur van
de Schutterij.

Het Keizerschieten is op zaterdag
13 oktober op de Steintjesweide,
waar elk jaar het vogelschieten
tijdens de kermis ook wordt ge-
houden. De aanvang van het
schieten is om 11.00 uur.
Misschien wordt op 13 oktober
wel een nieuwe traditie geboren
in de gemeente Hengelo Gld.

Dierendag 4 oktober:

De dierenkliniek in Hengelo Gld. bestaat vijfjaar!

Informatie- en discussieavond met

TweedekamerlidJ. Atsma en dierenarts H.J. Ormel

Dierenziekten en voedselveiligheid

Het CDA afdeling Hengelo/Keij-
enborg organiseert op maandag
8 oktober a.s. een informatie-
en discussieavond over dieren-
ziekten en voedselveiligheid.
Deze avond was reeds eerder
gepland, maar moest toen we-
gens de MKZ-crisis worden af-
gelast. De bedoeling van deze
avond - bestemd voor alle inwo-
ners - is om de consument op
een heldere wijze informatie te
verschaffen. Tevens wordt inge-
gaan op de meest gestelde vra-
gen.

Veiligheid

Voedselvoorziening is een com-
plex proces. Eén van de meest in
het oog springende aspecten rond
de veiligheid van ons voedsel zijn
de zoönosen, ziekten die van dier
op mens kunnen overgaan. Nog
niet zo lang geleden stond BSE in
het middelpunt van de belangstel-
ling. Daarbij kwamen diverse vra-
gen aan de orde.
Zijn de getroffen maatregelen vol-
doende? Is het wel nodig om hele
veestapels te doden? Kan de con-
sument vertrouwen op de geno-
men maatregelen? Welk risico's
worden gelopen? Op deze en an-
dere vragen zal uitgebreid wor-
den ingegaan.

Inleidingen

In het eerste deel van de avond
geeft dierenarts H.J. Ormel uitleg
en zal hij aangeven welke maat-
regelen worden genomen om be-
smetting te vermijden. Met name
zal hij nader ingaan op de BSE-
problematiek. Aansluitend zal het
CDA tweede kamerlid J. Atsma
zijn visie geven op de politieke as-
pecten van voedselveiligheid. Ver-
volgens is er volop gelegenheid
om verdere vragen te stellen en
met beide inleiders in discussie te
gaan. Zoals recent bekend is ge-
worden, is de heer Ormel kandi-
daat voor het CDA bij de komende
Tweede Kamer verkiezingen. De
heer Atsma is zittend Tweede Ka-
merlid voor het CDA en woord-
voerder veehouderij. Hij is geno-
mineerd voor de zesde plaats bij
de a.s. verkiezingen.

Agrariër en burger

Omdat voedsel iedereen aangaat,
is de avond bedoeld voor alle in-
woners, zowel agrariërs als bur-
gers. Iedereen die in dit thema is
geïnteresseerd is daarom van
harte welkom. Deze avond wordt
gehouden op maandag 8 oktober
a.s. in 'zaal Leemreis' te Hengelo
Gld., aanvang 20.00 uur.

Dertigjarig jubileum 'Rejoice'

Op 21 januari 2001 bestond Jon-
gerenkoor 'Rejoice' uit Keijenborg
precies dertig jaar.

Ter gelegenheid hiervan is er op
zondag 7 oktober a.s. een jubi-
leumviering, waarbij het jongeren-
koor zelf de zang zal verzorgen.
Het koor wordt begeleid door een
eigen combo en staat onder lei-
ding van de heer G. Wolsink.

Het thema van deze viering is
vriendschap. De voorbereidingen
en repetities van deze viering zijn
uiteraard al in volle gang.

U wordt van harte uitgenodigd
om deze viering bij te wonen
op zondag 7 oktober a.s. in de
St. Jan de Doperkerk te Keijen-
borg.
De viering begint om 10.00 uur.

V.l.n.r. de dierenartsen H.J. Ormel, H.G. Salomons en A.R.J. van Ingen

met op de voorgrond de twee assistentes Edith Derksen en Miriam Besseling

Op dierendag 4 oktober bestaat
de dierenkliniek aan de Kamp-
straat 2 in Hengelo alweer vijf
jaar. Daarom ligt er die dag
voor elk dier dat onze kliniek
bezoekt een passende tractatie
klaar.

Vijf jaar geleden vond onder een
heerlijk najaarszonnetje de fees-
telijke opening van de dierenkli-
niek plaats.
Er is veel gebeurd in die vijf jaar.
De praktijk Hengelo - Keijenborg
is sinds 1999 gefuseerd met de
dierenartsenpraktijken van Vor-
den, Steenderen en Ruurlo tot 'De
Graafschap Dierenartsen'.

Wij zijn nu één van de grootste
dierenartsenpraktijken in Neder-
land en bieden een veelzijdige
zorg voor uw dieren. Het team
van de kliniek in Hengelo bestaat
nog steeds uit de dierenartsen
Van Ingen, Ormel en Salomons en
de dierenartsassistentes Miriam
Besseling en Edith Derksen.

Het is in de afgelopen vijf jaar
steeds drukker geworden en om
lange wachttijden tijdens de
spreekuren te vermijden, bieden
wij ook de mogelijkheid om op af-
spraak met uw huisdier onze
praktijk te bezoeken. ledere
werkdag van 8.00 tot 17.00 uur
staan wij voor u klaar om uw vra-
gen te beantwoorden en is onze
dierenapotheek geopend. Voor
spoedgevallen zijn wij altijd be-
reik- baar via ons telefoonnum-
mer (0575) 461420.
Een groot succes is ons 'big ani-
mal'-programma. U kunt uw huis-
dier altijd bij ons wegen en wij
noteren het gewicht in ons com-
puterprogramma, zodat u een

goed overzicht kunt krijgen van
het gewichtsverloop van uw huis-
dier. Zo kunt u ook zien of uw af-
slankprogramma succes heeft!
Onze assistentes Miriam en Edith
volgen vele scholingscursussen en
zijn volledig op de hoogte van bij-
voorbeeld parasietenbestrijdings-
programma's (vlooien, teken en
wormen) en helpen u een bewuste
huisdierkeuze te maken. Boven-
dien heeft Wouthilde haar trim-
salon 'Nifti' in onze kliniek geves-
tigd. Kortom voor alle vragen
rond uw huisdier kunt u bij ons
terecht.

De gezondheidszorg voor land-
bouwhuisdieren vindt over het al-
gemeen plaats op de boerderij.
Door strenge hygiëne-eisen zult u
niet zo snel een koe of een varken
bij onze kliniek zien. We hebben
op de kliniek een grote apotheek
en staan klaar voor de zorg voor
onze landbouwhuisdieren.
Wij voelen ons zeer betrokken bij
onze veehouders die in de afgelo-
pen vijf jaar getroffen zijn door
de uitbraken van varkenspest en
mond- en klauwzeer in Nederland
en door de steeds strengere regel-
geving. De zorg voor landbouw-
huisdieren stond aan de basis van
onze kliniek en bepaalt ook nu
nog voor een belangrijk deel onze
werkzaamheden. Boerderijdieren
horen bij Hengelo en dat moet zo
blijven!

Paarden en pony's kunnen voor
eenvoudige ingrepen wel terecht
in onze kliniek. Zij hebben nogal
eens last van haken op de kiezen
en onder het genot van een lichte
verdoving worden deze haken op
onze kliniek vakkundig van de
kiezen gevijld.

Een merrie drachtig krijgen is
een nauwkeurige zaak. De ideale
hengst woont vaafc ver weg en
er wordt nogal eens gebruik ge-
maakt van kunstmatige insemi-
natie. Het is dus erg belangrijk
dat het optimale tijdstip van dek-
king nauwkeurig wordt vastge-
steld. Met behulp van echografie
worden veel merries door ons on-
derzocht.
Uitgebreidere ingrepen, keuringen
en röntgenologie vinden plaats in
onze kliniek in Ruurlo.

Een camerateam maakt momen-
teel opnamen voor een nieuw te-
levisieprogramma: dieren op het
spreekuur. Vanaf januari kunt u
op zondagavond onze werkzaam-
heden volgen en verscheidene
dorpsgenoten met hun dieren op
uw televisie zien. Het bruist van
activiteiten in de dierenkliniek
aan de Kampstraat!
Wij bedanken al onze cliënten
voor het in ons gestelde vertrou-
wen en blijven vol enthousiasme
voor u klaar staan.
Op onze verjaardag ligt er voor
elk dier dat onze kliniek bezoekt
een verrassing klaar!

'De Graafschap Dierenartsen'
Kampstraat 2, Hengelo Gld.
(0575)461420

Dierenapotheek:
geopend maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur.

Gezelschapsdierenspreekuur:

ma. t/m vrijdag
13.30 - 14.00 uur,
ma. en do. 19.00 - 19.30 uur,
en op afspraak.

Paardenspreekuur:
maandag 19.00 - 20.00 uur,
en op afspraak.

Uw persberichffenj voor 'de

kunt i/ ook e-m&ilen

- n l
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PASPOORT
NODIG ?

Pasfoto's
Direct-klaar!

Drogisterij

Parfumerie
Glas-verf-behang

Fotohandel

Kerkstraat 1, 7255 CB Hengelo Gld.

Cadeau-Tip

Cadeau
0*1* cidM»>«« km i

OSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619

V J

Sirius Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoals TV's, Video's en Audio's.

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: 5irius@dds.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

niet veel enthousiasme delen Mij U mee dat Me m.i.v. 1 oktober
de deuren van onze kaf salon openen.

DE BRONSBERGEN COIFFURE

Kent U hè aan ieit nieuw?

Maak gerust een aftpraak.

ELLEN EN JESSICA
DK BRONSBERGEN 25, 7207 AD ZUTPHEN

(0575) 538420

MAANDAG T/M VRIJDAG 14.00 - 20.00 UUR

/ M I R D A G 10.00-15.00 UUR

Gehete maand okhber

10% korting
op atle behandelingen
(ttgen inlever ing u. d. advertentie!

Romano rolluik

MET DE ROMANO HOUDT U
Kom naar onze showroom

• Ruime keu/e
• /omvering, markie/en,

rolluiken, raam-
decoraties

• Vakkundig gemonteerd
* * * • Snelle levering

• Romazo-garantie

AMBiANCE D isberqen
Z O N W E R I N G Varsselseweg 2? 7255 NN Hengelo (Gld.). Tel. 0575-46 14 25

W W W A N C E R I N G

Ook raamdecoratie en vloerbedekking!

OOK IN BAAK - OOK IN BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

Tel. : 0575-441123
Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei bestratings-
materialen voor uw tuin en erf o.a.

OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE FORMATEN;
ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPELBAKKEN ENZ;
TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur
zaterdag van 8.00 -16.00 uur

Informatie- en discussieavond over

Dierenziekten en
Voedselveiligheid

Inleidingen door:

- drs. H. J. Ormel, dierenarts te Hengelo Gld.

- dhr. J. Atsma, CDA-lid Tweede Kamer

Alle inwoners van harte welkom!!!

Maandag 8 oktober 2001
zaal 'Leemreis' te Hengelo Gld.

Aanvang 20.00 uur.

Organisatie: CDA Hengelo Gld./Keijenborg

Het 'Plantseizoen' is weer begonnen!
• Coniferen voor haag en solitair

• Diverse soorten heesters in container

• Winter- en zomerbloeiende heide in pot

Boomkwekerij - Tuinaanleg - H oveniersbedrijf

HALFMAN b.v.
Rondweg 2a, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 14 24

Tip!! Geef een cadeaubon.



Waterpolo He-Key Ponyclub Hengelo derde op NK

De heren van Heren l speelden de
eerste wedstrijd van het seizoen
tegen De Gendten l uit Ulft. De
Ulftenaren startten furieus en
drukten He-Key terug in de ver-
dediging. Het was echter He-Key
dat met een verdwaald schot op
0-1 kwam. Nadat de storm iets
begon te luwen kwam He-Key zo-
waar op 0-3. Goed verdedigend
werk en uitgekiend aanvalsspel
zorgde voor deze opmerkelijke
ruststand.
De Gendten raakte het vertrou-
wen een beetje kwijt en dat stel-
de He-Key in staat de ontstane
marge te verdedigen. Het wed-
strijdbeeld bleef gelijk. De Gend-
ten in de aanval met veel kansen,
die strandden in de solide verde-
diging van deze avond en He-Key
dat de weinige mogelijkheden ge-
woon benutte en zodoende de
winst wist te behalen. Het werd
uiteindelijk 3-7.

Ook de pupillen speelden weer.
Ditmaal was er geen houden aan
voor de Hengelose pupillen. Tegen
de grote jongens en meiden van
het Ruurlose Roderlo A werd met
maar liefst 2-24 verloren. Tegen
dit geweld was niet veel mogelijk.
Er werd veel geleerd en vermoeid
en toch ook voldaan trokken zij
weer naar Hengelo Gld.

Dames l moest afgelopen zondag
23 september tegen de dames 2
van He-key.
Doordat wij het kampioenschap
vorig jaar zijn misgelopen, zitten
we dit jaar weer allebei in dezelf-

de poule. Voor dames 2 was dit
de eerste wedstrijd. Dus ze be-
gonnen de compitie gelijk goed.
Toen we in Borculo aankwamen,
bleek de scheidsrechter er niet te
zijn. Dit is goed opgelost en zo
kon de wedstrijd nog aardig op
tijd beginnen.
Bij dames 2 deden drie nieuwe
speelsters mee, die voor het eerst
competitie speelden. Dus voor hen
was het natuurlijk extra span-
nend. De scheidsrechter floot ste-
vig, met als gevolg dat er aardig
wat dames uitgestuurd werden.
Sommige waren er drie keer uit-
gestuurd en mochten niet meer
meedoen.
De wedstrijd werd hierdoor aar-
dig rustig. Dames l liet zich niet
op de kop zitten en scoorden toch
een aantal mooie doelpunten.
Dames 2 kon er ook wat van en
scoorden ook een aantal mooie
doelpunten.
Dames l speelden goed samen en
ze liepen uit op dames 2, zodat de
uitslag 9-5 voor dames l was.
José Ligtlee scoorde maar liefst
zes keer.
Weer een mooie overwinning er-
bij. Op naar de volgende wed-
strijd.

Programma 6 oktober 2001:

- He-Key Dames l -
Schuurman BZ&PC 2
Borculo 18.45 uur

- He-Key Dames 2 -De Whee l
Borculo 19.30 uur

- He-Key Heren 2 -De Whee 2
Borculo 21.00 uur

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Nivelle 15 september 2001

Aantal duiven: 149, afstand 210 km

G. Kempers
G. Braakhekke
R. Koers
V.C.J. van Melis

1. 2. 3. 4. 5. 9. 10.
6.
7.

Wedvlucht: Roodeschool 23 september 2001

Aantal duiven: 38, afstand 162 km

Het is al weer een paar weken

geleden dat u hier kon lezen dat

het viertal van de PonyclubHen-

gelo tijdens de Gelderse Kam-

pioenschappen de eerste plaats

had behaald en dat zij zich

daarmee een plaats hadden ver-

overd voor de Nederlandse

Kampioenschappen. Ook daar

deden zij het niet slecht; zij

werden daar derde!

Op 9 september waren er de Club
Kampioenschappen van de Pony-
club. Het weer wilde niet echt
meewerken, soms was er een
stralend zonnetje, maar vaker
nog kwam de regen in flinke
buien naar beneden. Dat zorgde
ervoor dat het terrein gedurende
de dag steeds slechter werd. Het
springterrein was helemaal een
grote modderpoel, vandaar dat
het middagprogramma, het sprin-
gen, kwam te vervallen.

De uitslagen van de dressuur
waren als volgt:
Groen: l Suzanne Sneijders met
Grog, 2 Edien Houwers met Sha-
ron, 3 Audrey Dijkman met Boy
en 4 Tessa Janssen met Niels.
Klasse B: l Wietske Reijers met
Datisca, en 2 Vivian Fontijn met
Truusje.
Klasse L: l Nicole Kroesen met

Het succesvolle viertal van PC. Hengelo: v.l.n.r. Brechje Roosendaal, Joyce
van Norden, Karin Masselink en Nicole Kroesen en op de voorgrond hun
instructeur Eric Brouwer. Zij werden eerste tijdens de Gelderse
Kampioenschappen en derde op de Nederlandse Kampioenchappen op
l september te Ermelo.

Meggy Mac Neill en 2 Laura Fielt
met Jersey.
Klasse M: l Karin Masselink met
Eddy en 2 Maaike Roosendaal en
als laatste de Klasse Z. l Brechje
Roosendaal met Flair.

Het Clubkampioenschap Dressuur
werd gewonnen door Suzanne
Sneijders.
Omdat er een mooie grote tent op
het terrein was geplaatst kon de
dag toch, zoals gepland, worden

Damclub Hengelo Gld.

G. Kempers 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7'.
8. 9. 10.

Het eerste team van DCH en het
tweede team van DCH mochten in
de eerste ronde van de bondscom-
petitie tegen elkaar spelen. Het
was voor het eerst sinds 1935
toen de damclub werd opgericht,
dat het eerste en tweede team
tegen elkaar speelden in de eer-
ste klasse van Oost Gelderland.
Dat DCH 2 dit jaar ook in de eer-
ste klasse speelt, komt door een
wijziging van de competitie-inde-
ling, en dat ADC 2 vorig seizoen
kampioen in de tweede klasse
niet wilde promoveren, omdat
men te weinig leden had.

Voordat er ook nog maar een
schijf was gespeeld, werd de wed-
strijd verbaal al gespeeld en
moest DCH l natuurlijk wel win-
nen om nog een goed damseizoen
te hebben.

Halverwege de wedstrijd ging het
nog gelijk op. J. Vos opende de
score voor DCH l, maar de tegen-
treffers van H. Lansink en A. Hoe-
bink, spelende voor het tweede,
deden het ergste vrezen voor DCH
1. Doch door winstpartijen van R.
Hesselink en E. Hoebink kwam
DCH l weer op voorsprong en
wonnen zij de titanenstrijd met
12-9.

DCH l - DCH 2

1. E. Hoebink - J. Luiten 3-0
2. H. Vos - A. Hoebink 0-3
3. H. Luimes - G. Half man 1-1
4. J. Vos - G. Kreunen 3-0
5. J. Heijink - H. Lansink 0-3
6. H. Weijkamp -

H. Tekelenburg 1-1
7. R. Hesselink - R. Beening 3-0
8. H. Zonnenberg - B. Harkink 1-1

afgesloten met een gezellige bar-
becue.
Tijdens die barbecHe werden alle
ruiters/amazones die de ponycub
in 2001 vertegenwoordigd heb-
ben, op Gelderse en of Nederland-
se kampioenschappen, nog even
speciaal in het zonnetje gezet.

Een leuke afsluiting van het bui-
tenseizoen, ook al duurt het nog
een paar weken voordat dat echt
is afgelopen.

DCH 4 speelde eveneens thuis
tegen WDV 2 uit Winterswijk.
Hier opende J. Schabbink de score
met een vlotte overwinning.
H. Dijkman speelde remise en ver-
volgens dacht A. Groot Kormelink
te gaan winnen, maar het werd
remise. B. Rossel kreeg aan het
eerste bord geen punt mee, zodat
het uiteindelijk 5-5 werd.

Onderlinge competitie:

L. Koldenhof - H. Groeneveld 1-1
B. Goorman - E. Brummelman 3-0
Y. Schotanus - W. Eijkelkamp 1-1

In de Gelderse kampioenschappen
in de eerste klasse speelde J.
Heijink gelijk tegen de koploper
D. Dix. Hij blijft hiermee tweede
staan met 8 punten uit 5 wed-
strijden.

Correspondente van 'de Reclame'
Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
tel. (0575) 4638 18 • fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920



Perfect zicht op alle afstanden met:

Varilux bij Köhler-Wissink

te Hengelo Gld.

Gezellige koopzondag in Hengelo Gld.

Wie wil er niet perfect zien op

alle afstanden? Van veraf tot

dichtbij met één en dezelfde

bril? Köhler-Wissink te Hengelo

Gld. adviseert Varilux brillen-

glazen, want de naam Varilux

staat voor topkwaliteit in bril-
lenglazen.

Nog altijd blijken veel brildragers
niet op de hoogte te zijn van de
vele oplossingen die de moderne
oogoptiek voor kijkproblemen-
biedt. Vooral de groep die voor
dichtbij én veraf zien een bril
nodig heeft, zoekt nog steeds
naar een ideale kijkoplossing.

Dertig procent van de Nederland-
se -bevolking heeft voor dichtbij
en veraf een bril nodig. Veel van
hen hebben reeds twee brillen,
een leesbril en een vertebril, die
ze afwisselend op- en afzetten.
Anderen beschikken al over één
bril voor veraf én dichtbij; de bril
met twee verschillende sterktes

in één glas (bifocaal). U herkent
ze door het zichtbare scheidings-
lijntje.
Toch is er ook een andere oplos-
sing, namelijk Varilux brillengla-
zen. Varilux brillenglazen van Es-
silor zijn multifocale glazen. Hier-
bij loopt het vertegedeelte van het
glas geleidelijk over in het leesge-
deelte, zonder zichtbare onderbre-
kingen. Dit betekent weer opti-
maal zien, zowel veraf, dichtbij
als op alle tussenliggende afstan-
den. De nieuwste generatie Vari-
lux brillenglazen biedt u zelfs een
uniek breed, panoramisch gezicht
en een zeer snelle gewenning.
U herkent Varilux brillenglazen
aan de unieke merkgravering die
alléén met het bijgeleverde Vari-
lux loepje zichtbaar is. Die grave-
ring bewijst dat u het beste voor
uw ogen heeft gekocht. Let dus
scherp op de naam. Want alleen
op Varilux staat Varilux. Köhler-
Wissink te Hengelo Gld. adviseert
u graag.

Collecte Prinses Beatrixfonds

De jaarlijkse collecte van het
Prinses Beatrixfonds voor spier-
ziekten heeft in Hengelo Gld.
ƒ 4.208,50 en in Keijenborg
ƒ 1.411,05 opgebracht. Alle

dames en heren collectanten en
alle gulle gevers ontzettend be-
dankt.

Namens afd. Hengelo, N. IJzereef

Info-avond SPD Oost-Gelderland en RAC

De €urOj hij is er zo!

De SPD (Sociaal Pedagogische

Dienst) Obst-Gelderland organi-

seert op dinsdag 9 oktober

vanaf 19.30 uur in samenwer-

king met het RAC (Regionaal

Arbeidsintegratie Centrum) een

thema-avond met als titel 'De

euro, hij is er zo!' De avond is

bedoeld voor mensen die moei-

lijk leren van achttien jaar en

ouder. Tijdens de avond wordt

voorlichting gegeven over de

euro door iemand van het Natio-

naal Forum voor de introductie

van de euro en kunnen mensen

oefenen met het gebruik van de

euro. De avond wordt gehouden

in het RAC in Zutphen.

De invoering van de euro komt
steeds dichterbij. Over ruim een
half jaar is er de euro en niet
meer de vertrouwde gulden het
geldige betaalmiddel in Neder-
land. Voor sommige mensen zal
dat geen enkel probleem zijn, bin-
nen een paar dagen zijn ze ge-
wend om met de euro te betalen
en te rekenen. Maar dat geldt
niet voor iedereen. Mensen die
moeilijk leren, zullen misschien
wel meer moeite hebben met de
invoering van de euro. Daarom
organiseert de SPD Oost-Gelder-
land speciaal voor hen een thema-
avond over de euro.

Tijdens de avond zal iemand van
het Nationaal Forum een begrij-
pelijke lezing houden over de in-
voering van de euro. Diegene zal
onder andere iets zeggen over:
'Waarom de euro moet worden in-
gevoerd', 'Wanneer gaat het pre-
cies gebeuren' en 'Hoe lang kun je
nog met de gulden betalen'.

Na de lezing kunnen de bezoekers
van de avond zelf aan de slag met
praktische oefeningen, zodat ze
alvast ervaring kunnen opdoen
met het gebruik van de euro.
De SPD start binnenkort boven-
dien praktische cursussen over
het omgaan met de euro. Mensen
die hiervoor belangstelling heb-
ben, kunnen zich tijdens de infor-
matie-avond opgeven.

De thema-avond wordt gehouden
in het pand van het RAC aan het
Hogestraatje 3 in Zutphen. Het
programma begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.30 uur. Vanaf
19.15 uur is er ontvangst met
koffie en thee.
Mensen die belangstelling hebben
om de thema-avond bij te wonen,
kunnen zich telefonisch opgeven
bij de SPD, telefoonnummer
(0314) 344224. Dit om in te
kunnen spelen op de te verwach-
ten opkomst.

Dweilorkest 'Concordia' zorgt voor sfeer in de Spuistraat

Zondag 23 september was er
weer koopzondag in Hengelo Gld.
Ook dit keer waren er weer oude
ambachten en hadden de meeste
winkels hun deuren opengesteld.

Het streven van de commissie
koopzondag is om een dag te
creëren waar de mensen elkaar
gezellig kunnen ontmoeten, een
terrasje kunnen pikken, even een

winkel inlopen, de oude ambach-
ten bekijken, de kinderen in een
treintje mee te laten rijden, al
met al, ontspannen en ongedwon-
gen op zondag wat te doen, is ge-
heel geslaagd. 'Onthaasten' is de
moderne term hiervoor.
Een muziekje van het dweilorkest
van 'Concordia' hielp ook de sfeer
optimaal te maken. De reacties
van iedereen waren zeer positief.

Door de vele bezoekers werd ook
de wielerronde druk bezocht.
Dat ook op "t Riefel' veel werd
georganiseerd, deed niets af aan
het bezoekersaantal in het dorp.
Misschien stimuleerden ze elkaar
wel.

Voor alle organisatoren: Petje af
voor al het werk dat jullie er voor
hebben verzet!

Dag van het platteland op "t RiefeV

Het 'gavel-gooien' georganiseerd door 'Dogz'

Op het erf van ijsboerderij ' 't Riefel' was het zondag een drukte van

belang. Al bij aankomst op de Riefelerdijk was te zien, dat hier iets

te doen was. Aan de kant van de weg stonden tientallen auto's en

het weiland tegenover de boerderij was bevorderd tot parkeer-

plaats. Er heerste een gezellige drukte en bij alle ambachten en

kramen was er aan belangstelling niet te klagen.

Natuurmuseum 'De Lindenhof' gaf
acte de présence, op de boeren-
markt waren bloemen, honing en
paling te koop en bij de ambach-
ten/hobby-stands waren de resul-
taten te bewonderen (en te koop)
van imker, wilgentenenvlechter, fi-
guurzager, houtsnijwerker, wol-
spinner en stoelemnatter. Er was

een hondentrimmer en er waren
tuinornamenten te koop.

Doordat 'Dogz' niet kon optreden
door afwezigheid van de ac-
cordeonist, namen de bandleden
Richard Oldenhave en Rob Hann-
sen het initiatief om te gaan ga-
vels gooien.

Zij voorzagen het hele gebeuren
op een gezellige manier door de
microfoon luid en duidelijk van
commentaar. St. Jan uit Keijen-
borg verzorgde het boogschieten,
de ponyclub van Hengelo Gld.
verzorgde een optreden met 14
pony's.
Voor de kinderen was er ook van
alles en nog wat te doen: een
springkussen was aanwezig, ze
konden geschminkt worden en er
waren skelters. Ook kon er een
ritje gemaakt worden op een
pony. En natuurlijk was het rond-
jes rijden op 'off the road carts'
prachtig. Een extra kinderattrac-
tie was een nest jonge katjes, dat
in het stro rondliep en die zondag-
middag weinig rust kregen.

Het GLTO liet zich spontaan gel-
den door een wedstrijd koeien
melken te houden en te laten
raden naar het aantal aardappels
in een zak. Het optreden van de
folkloristische dansgroep 'Smos
as walaer' uit Laren werd zeer
gewaardeerd.

Verder was er natuurlijk ijs, drin-
ken en een warme hap, verzorgd
door 'Sindy's catering', van de
vleesboerderij te koop. Jammer
genoeg moest de ballonvaart wor-
den afgelast, doordat er te weinig
wind was.

Al met al een oergezellige dag,
waar Bert en Jolanda Wissels met
veel genoegen aan terug kunnen
denken.

g pagina



Politieteam Zelhem
(Hengelo Gld,, Hummelo & Keppel en Zelhem)

L I T I E

.•J IMii i i.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER EN ZIJN VERZEKERINGEN

Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112
(alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot
12.00 uur geopend.
Overige dagen kan het bureau
alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een
politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt
via tel. 0900-8844 (bureau
Zelhem) of via de intercom
(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.
Telefoonnummer 0900-8844

Maandag 17 t/m maandag 24 september

Maandag 17 september

's Middags haalde een automo-
biliste een bromfietser in op
de Eldrikseg te Laag Keppel.
Tijdens deze inhaalmanoeuvre
botste de bestuurster met haar
auto frontaal op een tegemoet-
komende personenauto. De be-
stuurster werd met letsel per
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

Dinsdag 18 september

- Op de Scharfdijk in Halle vond
's morgens een eenzijdig ver-
keersongeval plaats. Een auto-
mobilist raakte met zijn bus
van de weg en botste vervol-
gens tegen een boom. Hierdoor
ontstond materiële schade aan
het voertuig.

- In Zelhem werd 's nachts op de
Kruisbergseweg een bestuur-
der aangehouden wegens het
rijden onder invloed. Tevens
bleek dat de bestuurder, een
39-jarige inwoner uit Doetin-
chem, reed tijdens een rijver-
bod die hij eerder dit jaar opge-
legd had gekregen. Tegen de
bestuurder is een proces ver-
baal opgemaakt.

Woensdag 19 september

- Tijdens de ochtendspits werd
in Zelhem op de Hengeloseweg
een verkeerscontrole gehouden.
Twee bestuurders van een
scooter hebben een bekeuring
gekregen voor het negeren van
het rood licht.

- Op het kruispunt van de Sneth-
lageweg met de Schoolstraat
in Hengelo vond 's middags een
aanrijding plaats tussen twee

automobilisten, omdat één van
de bestuurders geen voorrang
verleende. Aan beide voertui-
gen ontstond schade.

- Een inwoner uit Zelhem deed
aangifte van diefstal van een
fiets. De man had op vrijdag-
avond 24 september jl. zijn
lichtgrijze herenfiets van het
merk Gazelle, type Locomotief,
gestald aan de Smidstraat
naast de Drogisterij in Zelhem.

Zondag 23 september

- Op de Slangenburgweg te Zel-
hem reed 's avonds een auto-
mobilist vanuit een uitrit de rij-
baan op zonder hierbij eerst
voorrang te verlenen aan een
naderende personenauto. Hier-
door ontstond tussen beide par-
tijen een aanrijding. Beide per-
sonenauto's werden bescha-
digd.

- 's Avonds vond er op de Steen-
derseweg te Hengelo een een-
zijdig verkeersongeval plaats.
Een passant trof een auto mid-
den op de rijbaan aan met
daarin een gewonde bestuur-
der. De bestuurder was met
zijn voertuig door onbekende
oorzaak in de berm geraakt en
raakte hierbij een boom. Hij
werd met letstel naar het zie-
kenhuis gebracht.

Maandag 24 september

- Een aantal inwoners en bedrij-
ven van Zelhem kwamen aan
het bureau aangifte doen van
vernielingen, die in het week-
end waren aangericht. Deze
zaken heeft de politie volop in
onderzoek.

Saskia Visscher

Tonnie Bergervoet

Wanneer iemand besluit om zijn
loondienstverband te verruilen
voor het zelfstandig ondernemer-
schap is het erg belangrijk dat er
vooraf een aantal zaken op een rij
gezet worden. Daarbij zal hij
onder andere de volgende onder-
werpen moeten overdenken: fisca-
le-, financiële- en verzekerings-
technische zaken. In dit stuk ga ik
in op de persoonlijke verzekerin-
gen van de (aspirant) ondernemer.

Ziektekosten:

Tijdens het loondienstverband zat
men in het ziekenfonds en als men
een jaarloon had van boven de zie-
kenfondsgrens (ƒ65.700,- voor
het jaar 2001) dan moest men zich
particulier verzekeren. Bij de zelf-
standig ondernemer is dat als
volgt.
- Het belastbaar inkomen is min-

der dan ƒ 42.000,-; dan kan
men een verzoek indienen bij de
belastingdienst om in het zie-
kenfonds opgenomen te kunnen
worden.

- Het belastbaar inkomen is meer
dan ƒ 42.000,-; dan moet men
zich particulier verzekeren
tegen ziektekosten.

Bij deze overstap moet men wel
rekening houden met de medische
acceptatie door de zorgverzeke-
raars en daarom is het van belang

om zich vroegtijdig te oriënteren
op deze markt en aan te melden
bij een verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheid:

Tijdens het loondienstverband is
men verzekerd krachtens de ziek-
tewet en de wao met eventuele
aanvullingen (wao-gat of wao-exe-
dent) daarop.
De zelfstandig ondernemer die
deze risico's wil afdekken moet

zich gaan verdiepen in de materie
van een arbeidsongeschiktheids-
verzekering. Met deze verzekering
wordt de inkomstenderving opge-
vangen die men oploopt bij ar-
beidsongeschiktheid door ziekte
of door een ongeval.
Als basis wordt hier het te ver-
wachten inkomen (maximaal 80%
daarvan) gebruikt. Dit wordt als
verzekerde som voor het eerste
jaars (A) risico genomen.

Na een jaar arbeidsongeschikt-
heid kan men in aanmerking
komen voor een uitkering (maxi-

maal ƒ 23.596,-) krachtens de
WAZ (wet arbeidsongeschiktheid
zelfstandigen) dat weer aange-
vuld wordt met de verzekerde som
voor het na-eerste jaars (B) risico.

De meeste (commerciële) verzeke-
raars bieden een beroepsarbeids-
ongeschiktheidsdekking aan. Hier-
bij wordt de mate van arbeidson-
geschiktheid gerelateerd aan het
eigen beroep of aan het werken
binnen de eigen onderneming.
Bij de WAZ-uitkering wordt er ge-
keken volgens het principe van
gangbare arbeid. Hierbij wordt ge-
keken in welke andere functies
men nog zou kunnen werken met
de lichamelijke ongemakken die
men heeft. Hierdoor zal er een
verschil zijn in de beoordeling van
de arbeidsongeschiktheid tussen
de commerciële verzekeraar en de
uitvoeringsinstanties van de WAZ.
De verzekeraars bieden dan ook
de mogelijkheid om deze ongelijk-
heid af te dekken door het opne-

(advertentie)
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men van een zogenaamde WAZ-ze-
kerheidsdekking.
Bij het aangaan van deze verzeke-
ring moet men een traject doorlo-
pen van medische acceptatie, dit is
het invullen van het gezondheids-
vragenformulier met eventueel een

aanvullende medische keuring. Ook
hier is het van belang om vroegtij-
dig met het geheel te beginnen,
want tot dertig dagen na beëindi-
ging van het loondienstverband
kan men zich aanmelden bij de uit-
voeringsinstantie waar men verze-
kerd was en daar kan men dan de
ziektewet en wao verzekering (op
basis van passende arbeid) op vrij-
willige basis voortzetten zonder
medische belemmeringen.

Oudedags- en

Nabestaandenvoorziening:

Tijdens de loondienst periode is er
veelal een collectieve of individu-
ele pensioenvoorziening waarin
dat geregeld is. Een pensioenvoor-
ziening is onderhevig aan de Pen-
sioen en Spaarfondsenwet en er
moet sprake zijn van een verhou-
ding werkgever - werknemer. De
zelfstandige ondernemer moet zijn
voorzieningen voor de oudedag en
zijn nabestaanden zelf regelen.
Door gebruik te maken van de fis-
cale mogelijkheden in de lijfrente-
sfeer kunnen deze voorzieningen
worden opgebouwd. Deze materie
zal in een volgende column nader
uiteengezet worden.
Ziekte, arbeidsongeschiktheid en
overlijden is een ramp en kan ver-
strekkende gevolgen hebben voor
uzelf en uw gezinsleden. Daarom
is het van groot belang dat uw fi-
nanciële positie is veilig gesteld.
Een doordachte invulling van de
diverse keuzemogelijkheden en
behoeften kan door ons worden
ingevuld in samenspraak met uw
accountant. Want voorkomen is
beter dan genezen.

Memelink en Bergervoet
assurantiën en financiële diensten

Hengelose Toneel Vereniging

bezig met najaarsuitvoering

De zomervakantie zit er weer op
en de Hengelose Toneel Vereni-
ging is alweer volop bezig met de
voorbereidingen voor de najaars-
uitvoering. De keuze is gevallen
op de klucht 'De sterren van het
darp'. Het stuk is geschreven
door Herman van der A.

Het stuk speelt zich af in het res-
taurant-hotel-camping van Jan
Schrik. Er komen nogal uiteenlo-
pende gasten logeren, waardoor
er heel wat komische voorvallen

plaats vinden. De roddelende
buurvrouw zal er wel voor zorgen
dat het hele dorp op de hoogte
wordt gebracht. Wij hopen u
weer een fijne toneelavond te be-
zorgen. De regie is in handen van
Diny Stuart.

De eerste uitvoering is op zondag-
middag 2 december en de tweede
uitvoering is op zaterdagavond 8
december in zaal Langeler. Graag
tot ziens!
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Politieteam Zelhem
(Hengelo Gld,, Hummelo & Keppel en Zelhem)

L I T I E

.•J IMii i i.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER EN ZIJN VERZEKERINGEN

Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112
(alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot
12.00 uur geopend.
Overige dagen kan het bureau
alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een
politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt
via tel. 0900-8844 (bureau
Zelhem) of via de intercom
(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.
Telefoonnummer 0900-8844

Maandag 17 t/m maandag 24 september

Maandag 17 september

's Middags haalde een automo-
biliste een bromfietser in op
de Eldrikseg te Laag Keppel.
Tijdens deze inhaalmanoeuvre
botste de bestuurster met haar
auto frontaal op een tegemoet-
komende personenauto. De be-
stuurster werd met letsel per
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

Dinsdag 18 september

- Op de Scharfdijk in Halle vond
's morgens een eenzijdig ver-
keersongeval plaats. Een auto-
mobilist raakte met zijn bus
van de weg en botste vervol-
gens tegen een boom. Hierdoor
ontstond materiële schade aan
het voertuig.

- In Zelhem werd 's nachts op de
Kruisbergseweg een bestuur-
der aangehouden wegens het
rijden onder invloed. Tevens
bleek dat de bestuurder, een
39-jarige inwoner uit Doetin-
chem, reed tijdens een rijver-
bod die hij eerder dit jaar opge-
legd had gekregen. Tegen de
bestuurder is een proces ver-
baal opgemaakt.

Woensdag 19 september

- Tijdens de ochtendspits werd
in Zelhem op de Hengeloseweg
een verkeerscontrole gehouden.
Twee bestuurders van een
scooter hebben een bekeuring
gekregen voor het negeren van
het rood licht.

- Op het kruispunt van de Sneth-
lageweg met de Schoolstraat
in Hengelo vond 's middags een
aanrijding plaats tussen twee

automobilisten, omdat één van
de bestuurders geen voorrang
verleende. Aan beide voertui-
gen ontstond schade.

- Een inwoner uit Zelhem deed
aangifte van diefstal van een
fiets. De man had op vrijdag-
avond 24 september jl. zijn
lichtgrijze herenfiets van het
merk Gazelle, type Locomotief,
gestald aan de Smidstraat
naast de Drogisterij in Zelhem.

Zondag 23 september

- Op de Slangenburgweg te Zel-
hem reed 's avonds een auto-
mobilist vanuit een uitrit de rij-
baan op zonder hierbij eerst
voorrang te verlenen aan een
naderende personenauto. Hier-
door ontstond tussen beide par-
tijen een aanrijding. Beide per-
sonenauto's werden bescha-
digd.

- 's Avonds vond er op de Steen-
derseweg te Hengelo een een-
zijdig verkeersongeval plaats.
Een passant trof een auto mid-
den op de rijbaan aan met
daarin een gewonde bestuur-
der. De bestuurder was met
zijn voertuig door onbekende
oorzaak in de berm geraakt en
raakte hierbij een boom. Hij
werd met letstel naar het zie-
kenhuis gebracht.

Maandag 24 september

- Een aantal inwoners en bedrij-
ven van Zelhem kwamen aan
het bureau aangifte doen van
vernielingen, die in het week-
end waren aangericht. Deze
zaken heeft de politie volop in
onderzoek.

Saskia Visscher

Tonnie Bergervoet

Wanneer iemand besluit om zijn
loondienstverband te verruilen
voor het zelfstandig ondernemer-
schap is het erg belangrijk dat er
vooraf een aantal zaken op een rij
gezet worden. Daarbij zal hij
onder andere de volgende onder-
werpen moeten overdenken: fisca-
le-, financiële- en verzekerings-
technische zaken. In dit stuk ga ik
in op de persoonlijke verzekerin-
gen van de (aspirant) ondernemer.

Ziektekosten:

Tijdens het loondienstverband zat
men in het ziekenfonds en als men
een jaarloon had van boven de zie-
kenfondsgrens (ƒ65.700,- voor
het jaar 2001) dan moest men zich
particulier verzekeren. Bij de zelf-
standig ondernemer is dat als
volgt.
- Het belastbaar inkomen is min-

der dan ƒ 42.000,-; dan kan
men een verzoek indienen bij de
belastingdienst om in het zie-
kenfonds opgenomen te kunnen
worden.

- Het belastbaar inkomen is meer
dan ƒ 42.000,-; dan moet men
zich particulier verzekeren
tegen ziektekosten.

Bij deze overstap moet men wel
rekening houden met de medische
acceptatie door de zorgverzeke-
raars en daarom is het van belang

om zich vroegtijdig te oriënteren
op deze markt en aan te melden
bij een verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheid:

Tijdens het loondienstverband is
men verzekerd krachtens de ziek-
tewet en de wao met eventuele
aanvullingen (wao-gat of wao-exe-
dent) daarop.
De zelfstandig ondernemer die
deze risico's wil afdekken moet

zich gaan verdiepen in de materie
van een arbeidsongeschiktheids-
verzekering. Met deze verzekering
wordt de inkomstenderving opge-
vangen die men oploopt bij ar-
beidsongeschiktheid door ziekte
of door een ongeval.
Als basis wordt hier het te ver-
wachten inkomen (maximaal 80%
daarvan) gebruikt. Dit wordt als
verzekerde som voor het eerste
jaars (A) risico genomen.

Na een jaar arbeidsongeschikt-
heid kan men in aanmerking
komen voor een uitkering (maxi-

maal ƒ 23.596,-) krachtens de
WAZ (wet arbeidsongeschiktheid
zelfstandigen) dat weer aange-
vuld wordt met de verzekerde som
voor het na-eerste jaars (B) risico.

De meeste (commerciële) verzeke-
raars bieden een beroepsarbeids-
ongeschiktheidsdekking aan. Hier-
bij wordt de mate van arbeidson-
geschiktheid gerelateerd aan het
eigen beroep of aan het werken
binnen de eigen onderneming.
Bij de WAZ-uitkering wordt er ge-
keken volgens het principe van
gangbare arbeid. Hierbij wordt ge-
keken in welke andere functies
men nog zou kunnen werken met
de lichamelijke ongemakken die
men heeft. Hierdoor zal er een
verschil zijn in de beoordeling van
de arbeidsongeschiktheid tussen
de commerciële verzekeraar en de
uitvoeringsinstanties van de WAZ.
De verzekeraars bieden dan ook
de mogelijkheid om deze ongelijk-
heid af te dekken door het opne-

(advertentie)
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men van een zogenaamde WAZ-ze-
kerheidsdekking.
Bij het aangaan van deze verzeke-
ring moet men een traject doorlo-
pen van medische acceptatie, dit is
het invullen van het gezondheids-
vragenformulier met eventueel een

aanvullende medische keuring. Ook
hier is het van belang om vroegtij-
dig met het geheel te beginnen,
want tot dertig dagen na beëindi-
ging van het loondienstverband
kan men zich aanmelden bij de uit-
voeringsinstantie waar men verze-
kerd was en daar kan men dan de
ziektewet en wao verzekering (op
basis van passende arbeid) op vrij-
willige basis voortzetten zonder
medische belemmeringen.

Oudedags- en

Nabestaandenvoorziening:

Tijdens de loondienst periode is er
veelal een collectieve of individu-
ele pensioenvoorziening waarin
dat geregeld is. Een pensioenvoor-
ziening is onderhevig aan de Pen-
sioen en Spaarfondsenwet en er
moet sprake zijn van een verhou-
ding werkgever - werknemer. De
zelfstandige ondernemer moet zijn
voorzieningen voor de oudedag en
zijn nabestaanden zelf regelen.
Door gebruik te maken van de fis-
cale mogelijkheden in de lijfrente-
sfeer kunnen deze voorzieningen
worden opgebouwd. Deze materie
zal in een volgende column nader
uiteengezet worden.
Ziekte, arbeidsongeschiktheid en
overlijden is een ramp en kan ver-
strekkende gevolgen hebben voor
uzelf en uw gezinsleden. Daarom
is het van groot belang dat uw fi-
nanciële positie is veilig gesteld.
Een doordachte invulling van de
diverse keuzemogelijkheden en
behoeften kan door ons worden
ingevuld in samenspraak met uw
accountant. Want voorkomen is
beter dan genezen.

Memelink en Bergervoet
assurantiën en financiële diensten

Hengelose Toneel Vereniging

bezig met najaarsuitvoering

De zomervakantie zit er weer op
en de Hengelose Toneel Vereni-
ging is alweer volop bezig met de
voorbereidingen voor de najaars-
uitvoering. De keuze is gevallen
op de klucht 'De sterren van het
darp'. Het stuk is geschreven
door Herman van der A.

Het stuk speelt zich af in het res-
taurant-hotel-camping van Jan
Schrik. Er komen nogal uiteenlo-
pende gasten logeren, waardoor
er heel wat komische voorvallen

plaats vinden. De roddelende
buurvrouw zal er wel voor zorgen
dat het hele dorp op de hoogte
wordt gebracht. Wij hopen u
weer een fijne toneelavond te be-
zorgen. De regie is in handen van
Diny Stuart.

De eerste uitvoering is op zondag-
middag 2 december en de tweede
uitvoering is op zaterdagavond 8
december in zaal Langeler. Graag
tot ziens!
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Nationale Brandpreventieweek 5 t/m 13 oktober

Collecte Brandwonden Stichting Een vluchtplan redt levens!

Steun de strijd tegen littekens!

In de week van 7 t/m 13 okto-

ber gaan weer ruim 55.000

mensen op pad om geld bijeen

te brengen voor de Nederlandse

Brandwonden Stichting. Dat

geld is hard nodig om het be-

langrijke werk van de Stichting

voort te kunnen zetten.

De ramp in Volendam heeft ieder-
een opnieuw duidelijk gemaakt
dat brandwonden tot de meest
ernstige ongevallen behoren die
een mens kunnen overkomen.
Het genezingsproces is vaak pijn-
lijk en langdurig. Daarnaast ont-
staan in veel gevallen ontsierende
littekens die voor een slachtoffer
blijvende gevolgen hebben, zowel
lichamelijk als geestelijk.

Al meer dan dertig jaar trekt de
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting zich het lot van deze mensen
aan en helpt door het geven van
nazorg aan slachtoffers, het ver-

beteren van de behandeling van
brandwondenpatiënten, het geven
van voorlichting en het instand-
houden van de Huidbank.
Dankzij deze inzet en uw steun in
de strijd tegen de littekens is er
de afgelopen jaren veel vooruit-
gang geboekt bij het verbeteren
van de behandeling van brand-
wondenslachtoffers. Maar zolang
er slachtoffers zijn, blijft er geld
nodig voor onder andere onder-
zoek en nazorg.

De stichting doet daarom ook een
dringend beroep op de mensen om
de strijd tegen de littekens te
steunen en een bijdrage te geven
aan de collectant die in de collec-
teweek van 7 t/m 13 oktober
langs de deuren komt.

Uw gift is ook welkom op giro
202122 of banknr. 707070643
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting Beverwijk.

Thuistest brandveiligheid,

een beknopte checklist
1. Is uw huisnummer duidelijk te zien vanaf de straat?

2. Staan uw brandbare schoonmaakmiddelen
op een veilige plaats?

3. Wordt uw schoorsteen minstens eenmaal
per jaar geveegd?

4. Wordt uw CV/geiser eenmaal per jaar
gecontroleerd en schoongemaakt?

5. Maakt u regelmatig het filter van uw
afzuigkap schoon?

6. Laat u uw apparatuur wel eens stand-by staan?
7. Liggen er bij u snoeren onder het tapijt?

8. Staan uw kaarsen op brandgevaarlijke plaatsen
(zoals, bij gordijnen, op grijphoogte voor kinderen)?

9. Kunnen kinderen bij u thuis bij lucifers en
aanstekers komen?

10. Heeft u een rookmelder?

11. Heeft u een blusdeken in huis?
12. Heeft u een uitwerpladder in huis
13. Heeft u een vluchtplan?

14. Oefent u uw vluchtplan regelmatig met uw
huisgenoten?

15. Zijn er afspraken gemaakt over wie voor kinderen,
minder validen en huisdieren zorgt bij brand?

16. Is uw vluchtroute vrij van obstakels (fietsen,
kinderwagens, bierkratjes, etcetera)?

17. Zijn uw deuren snel te openen, hangen uw
sleutels op een vaste plek?

18. Weet u hoe u het beste kunt handelen bij
brandwonden?

19. Reikt u wel eens met wijde kleding
(bijv. ochtendjas) over uw fornuis?

20. Heeft u isolatiemateriaal met brandvertragende
eigenschappen?

21. Gebruikt u bij het afbranden van verf
een gasbrander?

22.Zijn uw gasleidingen getest op eventuele lekkages?

a JA /a NEE

G JA /a NEE

O JA /a NEE

a JA /a NEE
a NEE /a JA
a NEE /a JA

n NEE /a JA

a NEE / n JA
a JA /a NEE
a JA /a NEE
a JA /a NEE
a JA /n NEE

a JA /a NEE

a JA / a NEE

a JA /a NEE

a JA /a NEE

a JA /a NEE

a NEE / a JA

a JA /a NEE

a NEE /a JA
a JA /a NEE

Kiest u het meeste voor de eerste antwoordmogelijkheid? Dan gaat het de
goede kant op met de brandveiligheid bij u thuis. Voor een uitgebreidere
checklist voor uw woning surft u naar www.brandgevaar.nl of vraagt de
brochure Brand! Tips en een checklist aan bij de Servicedesk van Consu-
ment en Veiligheid, (020) 511 45 67. Ook uw plaatselijke brandweer zal u
graag adviseren.

Brand in huis overkomt ons niet?! Tenminste dat denken we bijna al-

lemaal. En om die reden laten we belangrijke voorzorgsmaatregelen

zoals het plaatsen van rookmelders of het vrijhouden van vluchtwe-

gen achterwege. En ook al heeft u wel een rookmelder die u waar-

schuwt, dan heeft u waarschijnlijk geen idee van de snelheid waar-

mee vuur zich verspreidt en hoe moeilijk het dan is om tijdig uit je

huis te ontsnappen. Daarom wijst de brandweer tijdens de Nationale

Brandpreventieweek 2001 op het belang van het maken van een

vluchtplan en het regelmatig oefenen daarvan.

Een vluchtplan is ...
Een verzameling afspraken die u
samen met uw huisgenoten
maakt voor het geval er brand
uitbreekt bij u thuis. Speciale
vluchtmiddelen kunnen de moge-
lijkheden om te vluchten aanzien-
lijk verbeteren. Maar voordat u
überhaupt aan vluchten bij een
brand thuis toekomt, moet u na-
tuurlijk wel eerst gewaarschuwd
zijn door uw rookmelder(s). Dus
koop er vandaag nog een!
In een vluchtplan legt u de vol-
gende zaken vast:

Vluchtroutes

• Geef op een plattegrond van
uw huis aan wat de snelste en
gemakkelijkste vluchtroutes
zijn. Bedenk ook een tweede
vluchtroute voor het geval de
eerste niet meer begaanbaar is.
Een goede vluchtroute gaat
van boven naar beneden (in
verband met opstijgende rook)
en bij voorkeur naar de straat-
zijde (zodat u gezien
wordt en hulpverleners u kun-
nen bereiken).

• De beste plekken om het huis
te verlaten zijn de normale uit-
gangen: de voordeur en de ach-
terdeur.

• Zorg voor vluchtmiddelen zoals
een uitwerpladder.als u via een
vluchtroute van hoger gelegen
verdiepingen, (dak)raam of bal-
kon moet vluchten.

Verzamelplaats

• Spreek af op welke centrale
plaats u elkaar ontmoet na de
vlucht. Kunt u uw huis niet
meer verlaten, spreek dan af in
een vertrek aan de straatzijde
van het huis. Dan is de kans
groter dat u gevonden en gered
wordt.

Taakverdeling

• Spreek af wie zich bij brand
voor de kinderen, minder va-
liden en huisdieren zorgt.

• Bepaal wie de sleutels beheert
en het aanspreekpunt is voor
hulpverleningsdiensten.

Markante punten

Zorg dat iedereen in huis weet:

• waar (reserve-)sleutels van in
ieder geval voor- en achterdeur
te vinden zijn,

• waar de blusmiddelen zich in
huis bevinden en hoe ze wer-
ken,

• En, waar de hoofdafsluiters van
gas, elektra en water zich be-
vinden.

Verstandig vluchten

• Waarschuw bij brand direct uw
huisgenoten en vlucht via de
afgesproken vluchtroute.

• Blijf tijdens het vluchten laag
bij de grond. Sluit als het kan

deuren en ramen achter u.
• Bel de brandweer. 1-1-2.
• Gebruik geen lift en ga direct

naar de afgesproken verzamel-
plaats.

• Geef de brandweer informatie
en de voordeursleutel.

Tips

• Hoe eerder een brand ontdekt
wordt, hoe beter. Dus als u nog
geen rookmelder(s) heeft: koop
er vandaag nog een!

• Vlucht, als het u niet lukt een
beginnende brand binnen een
halve minuut te blussen!

• Betrek vooral kinderen nadruk-
kelijk bij uw vluchtplan.

• Leg ze duidelijk uit wat de be-
doeling is en wat er van ze ver-
wacht wordt.

• Houd regelmatig een brandoe-
fening met uw huisgenoten. Zo
kunt u controleren of uw
vluchtplan klopt, of bijgesteld
moet worden. Probeer eens ge-
blinddoekt uw woning te verla-
ten.

• Maak er een gewoonte van de
gebruiksaanwijzing van uw
blusmiddelen regelmatig door
te nemen (bijvoorbeeld, iedere
vrijdag de 13e).

Bij brand is uw huis een doolhof.

Zorg voor een vluchtplan.

Meer informatie over het vlucht-
plan (en vooral het voorkomen
van brand) komt u tegen op inter-
net www.brandgevaar.nl en in de
brochure Brand!

Tips en een checklist, (gratis) te
verkrijgen bij de Servicedesk van
Consument en Veiligheid telefoon:
(020) 511 45 67.
Ook uw plaatselijke brandweer
zal u graag adviseren.

Doe mee aan de prijsvraag: Win f. 10.000,-

Een goed vluchtplan kan levens
redden. Vraag daarom extra in-
formatie aan over het maken van
een vluchtplan.
Dat kan op twee manieren:
a. vul de bon hiernaast in en u

ontvangt de gratis Actiefolder
Vluchtplan, of;

b. surf naar www.brandgevaar.nl.
Lees ook op de site of in de folder
hoe u in de prijsvraag van de Na-
tionale Vluchtplan Actie kunt
meedingen naar een prijs van ƒ
10.000,-. De prijsvraag test mid-
dels eenvoudige vragen uw ken-
nis van het maken van een
vluchtplan.
Onder de goede inzenders zal het
bedrag van ƒ 10.000,- verloot
worden.

Nationale Vluchtplan Actie

Naam m/v

Adres

Postcode

CnD

Plaats

Email

Telefoon

Plak de bon op een briefkaart of stuur hem

in een envelop aan: de Brandwonden Stichting

Postbus 1015 1940 EA Beverwijk.

Sluiting 1 6 - 1 1 - 2 0 0 1

De Nationale Brandpreventieweek is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Brandweer en
Rampenbestrijding, Consument en Veiligheid, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de brandweer.
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Najaarsconcert mannenkoor Zelhem Leerpad en dorpsbos Hengelo Gld.

Door de M.K.Z.-dreiging moest het
voorjaarsconcert van het Chr. Man-
nenkoor Zelhem helaas vervallen,
evenals deelname aan het zangfes-
tijn 'Zelhem Zingt'. Om de grote
aanhangersschare, inclusief de
vele donateurs, niet teleur te stel-
len, wordt er nu een prachtig na-
jaarsconcert gegeven. Dit concert
vindt plaats op zaterdagavond 6
oktober a.s. in Cultureel Centrum
'De Brink' te Zelhem.
Ondanks medewerking aan allerlei
evenementen en festiviteiten is er
een grotendeels nieuw repertoire
met schitterende nummers ingestu-
deerd. Zeer de moeite waard om te
komen beluisteren!
Bovendien zal een ander koor van
de enthousiaste dirigent Henk Pep-
pelman, namelijk het jongerenkoor
'The Humsingers' uit Hummelo,
medewerking verlenen aan dit
veelbelovende concert. Dit koor

brengt een swingend repertoire in
de stijl van Elton John en Gilbert
Becaud en toont daarmee de veel-
zijdige interesse van de dirigent
aan. Er zullen drie leden worden
gehuldigd voor hun langdurig lid-
maatschap van het mannen-
koor. Ook zal er in de pauze een
grote verloting worden gehouden,
waarmee prachtige prijzen zijn te
winnen. Het concert begint om
20.00 uur en de toegangsprijs is

ƒ 10,-.
Op donderdag 11 en 18 oktober zijn
er open repetitie-avonden, waarop
mannenzangliefhebbers vrijblijvend
de oefeningen kunnen meemaken
en de sfeer kunnen proeven om zich
daarna eventueel nog voor de kerst
bij het koor aan te sluiten. Ook
deze repetities vinden plaats in 'De
Brink' te Zelhem. Zowel het concert
als een repetitiebezoek worden van
harte aanbevolen!

Fleur Decor's kerstpakketten

net even anders

Met een niet te stuiten energie
zijn Cees en Rita de Jong van
bloemenzaak 'Fleur Decor' te
Hengelo Gld. een nieuwe uitda-
ging aangegaan. Inmiddels al
weer voor het vierde jaar stellen
ze voor firma's en zaken kerst-
pakketten samen.

De artikelen, die hierin komen,
kunnen door de opdrachtgever
zelf worden uitgezocht, waarna
Cees en Rita alles smaakvol in-
pakken, eerst in folie, daarna in
een doos. Wanneer je hun
'showroom' bezoekt, waar alle ar-
tikelen, die in een pakket kunnen
worden gedaan, staan uitgestald,
dan zie je meteen, dat met smaak

en inzicht is ingekocht: bijna alle
artikelen horen tot de zaken, die
je niet zomaar uit jezelf zult aan-
schaffen, maar waar je wel bij
denkt: 'Goh, leuk om te krijgen'.
Het is zelfs mogelijk om dames- en
herenpakketten te laten samen-
stellen.Om het de klanten gemak-
kelijker te maken zijn er 60 ver-
schillende standaardpakketten sa-
mengesteld Ook zijn er levens-
middelenpakketten verkrijgbaar,
maar toch wel even net iets an-
ders dan gewoon.
Cees en Rita houden alles in eigen
beheer en kunnen er zodoende
voor zorgen, dat de bestelde pak-
ketten op tijd en goed worden af-
geleverd, waar ook in Nederland.

Dialezing: 'Een fietstocht door

Toscane, met bijzondere tuinen9

Voor KMTP/Groei&Bloei afd. Ve-
luwezoom houdt mevrouw Henny
van der Wilt een boeiende en
fraaie diapresentatie over het
landschap en de oude steden van
Toscane, waarbij ook de prachti-
ge villa's met hun mooie Renais-
sance tuinen bij Florence aan bod
zullen komen. Met de vlotte ver-
teltrant en het mooie fotowerk

van de spreekster belooft het een
interessante avond te zullen wor-
den. De bijeenkomst wordt gehou-
den op maandag 8 oktober in Za-
lencentrum 'Theothorne' te Die-
ren; aanvang 19.30 uur.
Leden en hun huisgenoot hebben
gratis toegang, niet-leden betalen
ƒ 2,50 entree.
U bent van harte welkom!

Kinderen krijgen uitleg over de diverse natuuronderwerpen in het dorpsbos.

Dinsdag, 25 september jl. werd
op een plezierige en educatieve
manier leerpad en dorpsbos Hen-
gelo opengesteld voor publiek.
Door alle kinderen van de basis-
scholen van groep 5,6,7 en 8 uit
te nodigen kennis te maken met
dit bijzondere project werd vooral
de jeugd zeer betrokken bij dit
prachtig stukje aangelegde na-
tuur, gelegen aan de tussen de
Varsselseweg en de Deijenborgs-
estraat. O.l.v. Meri Loeffen van de
Dienst Landelijk Gebied en Jac-
quelien Arendsen van de gemeen-
te Hengelo Gld werden de kinde-
ren meegenomen op het leerpad,
waar d.m.v. borden onderweg uit-
leg werd gegeven van de natuur-
onderwerpen in het dorpsbos.
Zo konden ze een poel zien, een
hoogstamboomgaard met oude

fruitrassen (zoals b.v. Notarisap-
pel, Bellefleur, Brederode, Sterap-
pel), struweel, een boomweide en
een bijzondere bomenrij. Alleen
voor deze keer kregen de kinde-
ren iets te drinken en een appel.
Deze appels waren jammer ge-
noeg nog niet van eigen kweek.

Daar waren de boompjes nog iets
te klein voor. Door het onthullen
van een infonnatiepaneel werd
het dorpsbos officieel overgedra-
gen door de heer B. Zemmelink
aan wethouder H. Meurs. Het
leerpad werd medegefinancierd
door WCL Graafschap.

Tweeduizendste bezoeker voor

Achterhoeks Museum 1940-1945

Na de ruim vier maanden dat het
Achterhoeks Museum 1940-1945
geopend is in Hengelo (Gld.) heeft
het museum haar tweeduizendste
betalende bezoeker ontvangen.
Dit waren de heer Arie Arendsen
samen met zijn vrouw Jo op zon-
dag 16 september jl.
Het bestuur is daar zeer tevreden
mee. Als het zo blijft doorgaan

kan uitstekend de gestelde prog-
nose gehaald worden. De reacties
zijn fantastisch, het gastenboek
laat vele enthousiaste opmerkin-
gen zien. Ook hebben al veel groe-
pen een bezoek aan het museum
gebracht. Een groep Indië-vetera-
nen, het voormalig verzet Oost
Gelderland, een familiereünie, de
bond van ouderen en diverse va-

kantiekampen kregen een rond-
leiding van een van de drie gid-
sen. De mond op mond reclame
doet haar werk. De meest gehoor-
de reactie is dat ze niet hadden
verwacht dat het zo interessant
zou zijn en zo veel materiaal. De
vrijwillige suppoosten zijn dan
ook zeer gemotiveerd en hebben
veel plezier in het museum.
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l Sueiers
opent haar deuren

Op zondag 7 oktober opent Stal Sueters

de deuren van haar prachtige, nieuwe

accommodatie. Van 's ochtends 11.00 uur

tot 's middags 17.00 uur bent u van harte

welkom om, onder het genot van een

hapje en een drankje, te ontdekken wat

Stal Sueters u allemaal te bieden heeft.

Vanzelfsprekend trakteren we u daarbij de

gehele dag op een enerverend programma

dat u niet mag missen. Wij ontvangen u

graag op zondag 7 oktober a.s. tijdens de

officiële opening aan de Tentendijk 2

te Hengelo Gld. Graag tot dan!

Programma 7 oktober 2001
s.

• Een wervelend shownummer met medewerking van 'The Thunderguys'

• Een carrouselnummer met een viertal Belgische trekpaarden

• Een kür op muziek, verzorgd door Renee Hijenga en Chiva Sueters

• De presentatie van dressuur- en springpaarden uit eigen stal

Ruurlo

Doetinchetn

Zo kunt u ons gemakkelijk vinden

stal Sueters

Tentendijk 2, 7255 LW Hengelo Gld.

e-mail: info@suetersstables.com

Tel.(0575)467557 fax (0575) 46 75 93

internet: www.suetersstables.com


